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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

 

 
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019 
 
Αριθ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΔΑ/Φ.15/7/21067 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ (με e-mail) 

KOINΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΟΠΕΚΑ 
Δ/νση Αγροτικής Εστίας 
Τμήμα Σχεδιασμού & 
Αξιολόγησης Προγρμμάτων 
s.koutela@opeka.gr 
agrotikiestia@oga.gr 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός 
Τηλέφωνο: 
FAX: 

213 1313 174, -172 
213 1313 119 

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 

 
ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2019 και 

στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες 
αγρότισσες μητέρες  

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής  των 

δικαιούχων Παροχών της Αγροτικής Εστίας έτους 2019 και Παροχής Χρηματικών 

Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες έτους 2019,  μέσω της on- line 

διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων ΕΡΜΗΣ- ΚΕΠ και ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ), 

θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5/6/2019 και θα τελειώσει την  Δευτέρα 24/6/2019. 

Σημειώνουμε ότι φέτος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων 

για τα προγράμματα κοινωνικού- ιαματικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής 

βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, θα υποβληθούν και οι αιτήσεις 

συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και 

πολύτεκνες μητέρες.  

Επισημαίνουμε ότι, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιούνται εκ των 

υστέρων οι μερίδες ασφαλισμένων, που επιθυμούν να εξοφλήσουν τις εισφορές τους 

προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προγραμμάτων ΛΑΕ, λόγω τεχνικών 

δυσκολιών. Εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα δικαιούχων, δεν μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019. 
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Για τη διευκόλυνση και την ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε:  

α) Εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής ΟΠΕΚΑ για τα 

προγράμματα Αγροτικής Εστίας έτους 2019, καθώς και γενικές πληροφορίες για τη 

διαδικασία,   

β) Πληροφορίες για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας 

έτους 2019, τις οποίες παρακαλούμε να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο του ΚΕΠ σας, 

προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τους όρους και τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, καθώς και για τη διαδικασία αναδιανομής και  

παραλαβής των δελτίων τους,  

γ) Εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής ΟΠΕΚΑ για τα 

προγράμματα Παροχής Χρηματικού Βοηθήματος σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες μητέρες  

έτους 2019, καθώς και γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία,   

δ) Πληροφορίες για τις δικαιούχους του προγράμματος Παροχής Χρηματικού 

Βοηθήματος σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες μητέρες  έτους 2019, τις οποίες 

παρακαλούμε να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο του ΚΕΠ σας, προκειμένου οι 

ενδιαφερόμενες να ενημερώνονται για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, στο πρόγραμμα. 

ε) Το αριθ. πρωτ. 09-32616/04-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ προς την υπηρεσία μας. 

 

Αναλυτικά, οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούν τις διαδικασίες: 

Α. Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Πολύτεκνες Μητέρες  

Β. Προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: 

1. Κοινωνικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές). 

2.Ιαματικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε 

εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων).  

3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα (16ήμερες διακοπές) 

4. Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρομές. 

5.Δωρεάν Παροχή βιβλίων. 

6. Δωρεάν Παροχή εισιτηρίων θεάτρου. 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Για το «Παιδικό κατασκηνωτικό Πρόγραμμα» η υποβολή των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ 

(www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies). 

Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη 

συμμετοχή σε αυτά απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους 
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στα ΚΕΠ. Εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό 

δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

του ΟΠΕΚΑ. 

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων: 

 κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και δωρεάν 

παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από  10/7/2019 μέχρι και 

6/9/2019 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για  να παραλάβουν τα δελτία τους.  

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 16/9/2019 τυχόν αδιάθετα 

δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με 

σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση 

συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2019 και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 

και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών.  

 δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 10/7/2019 μέχρι και 

30/9/2019 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς 

οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους.  

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 7/10/2019 τυχόν αδιάθετα 

βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με 

σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 

βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 

στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που 

δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το τηλέφωνα επικοινωνίας της Αγροτικής Εστίας 
είναι τα 213.15.19.164, 213.15.19.214, 213.15.19.233, 213.15.19.292, 213.15.19.303, 
213.15.19.304, 213.15.19.310 και 213.15.19.324 και φαξ τα 210.38.41.602 

 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κώστας Καπαρός 

  

 

 

Εσωτερική διανομή: 

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
-ΔΗΔ (d.kontogiorgis@ydmed.gov.gr, ekep@yap.gov.gr) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 
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